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RELACIÓ DELS EXPEDIENTS QUE HAN ESTAT EN INFORMACIÓ 

PÚBLICA DURANT EL 2017 

 

Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la Illa 35883 Pla Especial Ordenació 

Urbana "Sector Almeda", de Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 24 de desembre de 2017) 

Projecte de les Obres de substitució de la coberta de la Casa dels Colons del parc de Can 

Mercader a Cornellà de Llobregat. (Finalitzada: 5 de desembre de 2017) 

Aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual del PGM e la parcel·la B3 del Parc 

Tecnològic World Trade Center de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 26 de novembre de 

2017) 

Aprovació definitiva del projecte d'urbanització dels espais lliures Millàs Oest, de Cornellà de 

Llobregat (Finalitzada: 26 de novembre de 2017) 

Modificació Puntual PGM per la regulació de la reserva d'aparcament en el sistema 

urbanístic dotacional públic (Finalitzat: 12/10/2017) 

Aprovació del Projecte d'obres de conservació i manteniment de la coberta de la Brigada 

Municipal (Finalització: 12 de setembre de 2017) 

Aprovació inicial del Projecte "Reordenació de l'Avinguda Pablo Picasso". (Finalitzada: 8 de 

setembre de 2017) 

Aprovació definitiva del Projecte d'"Urbanització de l'Avinguda de Sant Ildefons, entre la 

Ctra. D'Esplugues i l'Avinguda Línia Elèctrica" al terme Municipal de Cornellà de Llobregat". 

(Finalitzada: 8 de setembre de 2017) 

Urbanització de la carretera del Prat, en el tram comprès entre el passeig dels Ferrocarrils 

Catalans i el carrer Tirso de Molina. (Finalitzada: 8 de setembre de 2017) 

Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'actuació de la Junta de compensació del Polígon 

d'Actuació urbanística a l'àmbit delimitat per la carretera de l'Hospitalet, d'iniciativa privada. 

(Finalitzada: 29 d'agost de 2017) 

Aprovar inicialment els Estatuts i les Bases d'actuació de la Junta de Compensació del 

Polígon d'Actuació urbanística a l'àmbit delimitat per l'avinguda de les Flors, d'iniciativa 

pública. (Finalitza el 29 d'agost de 2017) 

Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'Avinguda Sant Ildefons, entre la Ctra. 

d'Esplugues i el C/ de Sant Antoni Maria Claret, d'Esplugues de Llobregat. (Finalitzada: 

25 d'agost de 2017) 

Aprovació inicial revocació distinció Verge del Roser com Alcaldessa honorària de Cornellà de 

Llobregat. (Finalitzada: 23 d'agost de 2017) 
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Aprovació inicial del Projecte d'obres de conservació i manteniment anomenat "Obres de 

reparació i adaptació a la normativa d'incendis de la coberta del servei de Manteniment de 

Cornellà de llobregat". (Finalitza el 9 d'agost de 2017) 

Projecte de reparcel·lació voluntària de l'Illa 35.883 del Pla Especial d'Ordenació Urbana 

"Sector Almeda" de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017) 

Aprovació inicial el projecte d'urbanització de l'illa núm. 35.883, delimitada pel carrers: Ctra. 

d'Hospitalet, Dolors Almeda, Marià Fortuny i San Ferran, del PEOU "Sector Almeda", de 

Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017) 

Aprovació inicial del projecte d'urbanització dels espais lliures del sector Millars Oest, de 

Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 27 de juliol de 2017) 

Sol·licitud llicència provisional per instal·lar l'activitat recreativa dedicada a una associació 

amb bar restaurant, al carrer Sevilla, 32 (Finalitzada: 19 de juliol de 2017) 

Aprovació inicial de les millores del Parc del Canal de la Infanta (Finalitzada: 19/06/2017) 

Reurbanització de l'Avinguda Sant Ildefons entre la Ctra. d'Esplugues i l'Avinguda Línia 

Elèctrica (Finalitzada: 24/05/2017) 

Modificació puntual del PGM per a la reserva d'equipaments a Can Bagaria, Fira, Millàs i 

Cobalt de Cornellà de Llobregat (Finalitzada: 24/05/2017) 

Pla Especial Urbanístic regulador de Clubs Cannábics (Finalitzada: 24/05/2017) 

Modificació del Reglament de Protecció Civil (Finalitzada: 8/05/2017) 

Reurbanització del carrer Verge de Montserrat (Finalitzada: 10/05/2017) 

Projecte executiu de millores del Parc del Canal de la Infanta (Finalitzada: 10/05/2017) 

Canvi de denominació dels carrers de Victor Pradera i d'Armirall Vierna pels noms de "Can 

Roses" i "Camí vell de Sant Boi" (Finalitzada: 12/04/2017) 

Modificació Puntual del PGM a la parcel·la B3 del Parc Tecnològic World Trade Center, de 

Cornellà de Llobregat, d'iniciativa privada. (Finalitzada: 13/04/2017) 

Projecte constructiu de les Places Narcís Monturiol i Francesc Layret 

 

 ...... 

 

Veure els expedients en informació pública en curs 

http://governobert.cornella.cat/informacio-publica

